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ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na usługę 
udzielania pierwszej pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach drogowych na terenie 
miasta Łodzi.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Główny kod CPV:  85200000-1 Usługi weterynaryjne

Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi weterynaryjne, zaplanowane do wykonania 
w okresie 12 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., polegające  na udzielaniu 
pierwszej pomocy weterynaryjnej na terenie zakładu leczniczego zwierzętom bezdomnym 
w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 122 ze zm.), głównie psom i kotom, rannym w kolizjach drogowych lub 
poszkodowanych w innych zdarzeniach losowych na obszarze Miasta Łodzi, które wydarzą się 
poza godzinami pracy gabinetu Schroniska dla Zwierząt w Łodzi tj.: codziennie od 1545 do 745. 

Spodziewany zakres możliwych do wykonania zabiegów będzie przewidywał zbadanie zwierzęcia 
i udzielenie mu pierwszej pomocy, włączając w zakres usługi konieczne do wykonania badania, 
zabiegi i podanie stosownych leków wraz z kosztami tych działań oraz przetrzymanie i opiekę nad 
zwierzęciem do czasu odebrania go w dniu roboczym przez pracownika Schroniska dla Zwierząt w 
Łodzi w celu kontynuacji leczenia (wariant 1 usługi) lub w przypadkach braku rokowań na 
przeżycie, przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia wraz z przekazaniem do unieszkodliwienia zwłok 
zwierzęcych (wariant 2 usługi).  

2. Zakres (opis) zamówienia realizowany na podstawie prawa opcji wraz z określeniem okoliczności, 
w których nastąpi realizacja opcji*: Prawo opcji zostanie wykorzystane z zachowaniem opisu 
przedmiotu zamówienia podstawowego w wypadku wyczerpania środków w czasie trwania 
umowy.

3. Zakres (opis) przewidywanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót 
budowlanych oraz warunki, na jakich zostaną one udzielone*: nie dotyczy

4. Zakres (opis) przewidywanych zamówień na dodatkowe dostawy*: nie dotyczy

5. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań zatrudnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: nie dotyczy

6. Miejsce wykonania (adresy miejsc dostaw, wykonywania usług lub robót budowlanych): siedziba zakładu 
leczniczego

7. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: nie dotyczy



8. Opis oceny równoważności, (jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - art. 29 ust. 3 ustawy, lub przedmiot zamówienia został 
opisany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych - art. 30 ust. 1-3 ustawy)*: nie dotyczy

9. Czas trwania zamówienia:

Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

10. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego, 
wykonawca winien załączyć do oferty następujące dokumenty*: nie dotyczy

11. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia* (np. wzory, rysunki, dokumentacja projektowa itp.) 
wraz z wykazem dokumentów dołączonych do poszczególnych załączników:  nie dotyczy 

12. Dodatkowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu: 

Wykonawca musi należeć do lecznic weterynaryjnych działających całodobowo i znajdujących się na 
terenie miasta Łodzi oraz musi wykazać co najmniej 2 osoby, które będą wykonywały usługi 
weterynaryjne w ramach przedmiotu zamówienia. Osoby te muszą posiadać prawo do wykonywania 
zawodu lekarza weterynarii i muszą posiadać co najmniej 2 letni staż pracy.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium najniższej ceny - określonej w formularzu 
ofertowym jako „wartość oferty brutto”.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Ofertę prosimy złożyć do dnia 27 grudnia 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, 92-326 Łódź, 
al. Piłsudskiego 100, sekretariat pok. 42 lub elektronicznie na adres poczty: srodowisko@uml.lodz.pl

p.o. Z-CY DYREKTORA
Wydziału Ochrony Środowiska 

i Rolnictwa
(-)

Piotr Bugajak

Załączniki:

- formularz ofertowy

- projekt umowy z załącznikami
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